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در حلقۀ درس دانشمند بنام دورۀ صفوی ،مالحبیب باغنوی
معروف به میرزا جان شیرازی (متوفی  994ق) ،علمای زیادی
پرورش یافتند که پارهای از آنها در شعر نیز دستی داشتند .از
ّ
ّ
جمله ،چلبی بیگ معروف به عالمۀ تبریزی و متخلص به فارغ،1
ّ
میرزا عبدالباقی تبریزی متخلص به باقی ،2شیخ ابوالقاسم
ّ
ّ
ّ
کازرونی متخلص به قاسم مؤلف سلم السماوات ،3مال وجهی
ّ
ّ
کرد متخلص به وجهی 4و ضیاءالدین محمد کاشانی متخلص
به ضیا .5اغلب این افراد ،در رباعیگویی شاعرانی توانمند بودند.
ُ
از مالوجهی کرد و ضیاء کاشانی رباعیات عارفانۀ زیبایی نقل
شده که بعضی از آنها به ابوسعید ابوالخیر هم منسوب است .اما
بیگمان معروفترین شاگرد میرزا جان که در رباعیگویی
ّ
نام بر آورده ،مال مؤمن حسین یزدی متخلص به مؤمن
( 948ـ  1018ق) است.
شرح حال و نمونۀ اشعار مؤمن یزدی در اغلب تذکرههای
دورۀ صفوی آمده است .تقی کاشانی در سال  1007هجری
شرح حالی ازو در تذکرۀ خالصة االشعار آورده است« :در
ّ
ابتدای حال نزد عالمۀ شیرازی موالنا میرزا جان به تحصیل علوم
مشغول بود و در میان شاگردان آن جناب به خوش کالمی و
شیرین زبانی بر اکثر طلبۀ علم فایق مینمود .بعد از اندک مدتی            

هرچند که جرأت است از روی حساب
		 از همچو منی با چو تویی عرض جواب
خوش باش که عاقبت برد راه بدو
		 سرگشتـــۀ وادی ز چراگــــاه دواب

      1تذکرۀ نصرآبادی ،ج  ،1ص 229
      2هفت اقلیم ،ج 1412 ،2
       3خالصة االشعار ،بخش شیراز ،ص 387
 4عرفات العاشقین ،ج  ،7ص 4576
      5خالصة االشعار ،بخش کاشان ،ص  93ـ 94

 6خالصة االشعار ،دستنویس برومند ،ص  38ـ 39
       7عرفات العاشقین ،ج  ،6ص  4190ـ 4191
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در وادی معقوالت چندان ترقی کرد که در مضمار افتخار ،هیچ
ّ
آفریده با وی محل مساوات نیافت و در محافل فضایل و فواضل،
هیچ کس را ّ
قوت مکالمه و مباحثه او نماند ...از اوایل سن صبی
تا حال که سنۀ سبع و الف هجریه است ،به این خصایل اشتغال
دارد و اکنون که از سن شباب در گذشته و ُم ّ
عمر شده ،گاهی به
جهت میل به موزونیت و تتبّع شعرا و فصحا و بیان حالت و
ّ
متحمل گفتن شعر میشود و به طریق عرفا و
مشرب خود،
مشایخ مثل حکیم خیام و شیخ ابوسعید ابوالخیر ،رباعیات
دلکش و منظومات بیغش در تبیین مدعیات مذکوره از ذهن
ّ
وقاد بر لوح بیان مینگارد» 6.وی  46رباعی از مؤمن یزدی نقل
کرده است .دیگر تذکرهنویس همعصر مؤمن ،تقی اوحدی
بلیانی نیز به احوال و اشعار او توجه داشته و در ذیل نام او گوید:
«در اواخر حال ،در شیراز ارتکاب شعر نموده ،رباعی میگفت.
و او از تالمذۀ موالنا میرزا جان شیرازی است .در حکمیات بل
اکثر علوم حکم وی داشت .اما نه به روش استاد بود .چه بعد از
ُ
ً
تحصیل شافی وافی ،بالکلیه ترک نموده بود ،اصال متوجه درس
و بحث نمیشد .مدتها در شیراز به خدمت ایشان صحبتها
ّ ّ
مشهر منقح
داشتهایم و در یزد هم به ایشان رسیده .الحق از یاران
ّ
مشخص بود!» 7.وی نیز  46رباعی از او آورده است.
اوحدی بلیانی در ذیل شرح حال وجهی کرد آورده« :در
روز سهشنبه آخر رجب  996در شیراز در شاه داعی بودم.
[با موالنا وجهی] اتفاق صحبتی افتاد .گفت :دیروز از نزد
موالنا مؤمن حسین رباعیای فرستاده شده ،جواب گفتهام و
البته شما نیز فکری کنید .چون به شنیدن هر دو رباعی ّ
مشرف
شدم ،در همانجا گفتم .و رباعی اولین از موالنا مؤمن حسین
است و دویم از او که جواب گفته و سیوم از بنده که محاکمه است:
نتوان به خـدا رسیـدن از علـــم کتاب
ّ
حجـت نبـــرد راه به اقلیــم صواب
		
در وادی معرفـت ،براهیــن حکیـــم
ّ
چون جادههاست در چراگاه دواب
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ایشان عالوه بر  15دستنویس ،رباعیات مؤمن را در
تذکرههای پارسی ُ
جسته و نشانی آنها را ذیل هر رباعی آوردهاند.
ولع مؤلف در استقصای منابع تا بدا ن حد بوده که از ذکر نشانی
رباعیات در چاپهای متعدد تذکرهها یا دستنویسهای مختلف
مجموعهها نیز فروگذار نکرده و گاهی حجم منابع ذکر شده در
ذیل یک رباعی ،از حجم خود رباعی فراتر است .فیالمثل ،ذیل
یک رباعی ،به دو چاپ عرفات العاشقین یا سه نسخۀ جداگانه
از جواهر الخیال اشاره رفته است (رباعی شمارۀ  .)357یا حتی
در بعضی مواضع (رباعی شمارۀ  ،)718عالوه بر دو چاپ عرفات
العاشقین ،به نسخۀ خطی آن به نقل از یک منبع ثالث هم اشاره
کردهاند .در ذیل یک رباعی (شمارۀ  ،)849به یازده چاپ مختلف
از پنج منبع ارجاع شده است! البته اگر ایشان به چاپها یا
نسخههای دیگری از ریاضالشعراء و خالصةاالشعار دسترسی
ً
داشتند ،این رقم به بیست هم میرسید (ایضا رک .رباعی
شمارۀ  .)39به نظر میرسد جناب مسرت در این موارد
میبایست بر وسواس خود غلبه میکردند و به یک چاپ از هر
کتاب بسنده میشد؛ مگر آنکه اختالفی در نقل وجود داشت که
ّ
ذکر چاپهای متعدد الزم مینمود .همچنین ،بسیاری از
ّ
تذکرههای متأخر مثل ریاض الشعراء و آتشکدۀ آذر و مخزن
الغرائب و امثالهم ،آشکارا مطالب و اشعارشان رونویسی از
تذکرههای قدیمی مثل عرفات العاشقین و خالصة االشعار و
ّ
هفت اقلیم هستند و منابع درجه دوم تلقی میشوند و ذکر آنها،
خاصیتی جز باال رفتن حجم ارجاعات ندارد.
*     *    *
همانطور که گفته شد ،تصحیح متن با وسواس و دقتی
ستودنی صورت گرفته است؛ با این حال ،در چند مورد معدود،
با توجه به نسخهبدلها ،یا قراین دیگر ،پیشنهادهایی غیر از
آنچه در متن آمده میتوان داد.
ـ ردیف رباعی شمارۀ  ،133در سه منبع از چهار دستنویس
مورد استفاده« ،مانده» است .اما ایشان ضبط یک نسخه را
برگزیده و آن را به «مانده است» تبدیل کرده که دالیل ترجیح
نامعلوم است و مشابه آن ،رباعی شمارۀ  782است که ردیف
«رفته» دارد .ردیف این رباعی در یک دستنویس «رفته است»
ّ
مصحح نیز به درستی از ضبط اکثریت
و در مابقی «رفته» است.
نسخ پیروی کرده ،یعنی در یک وضعیت مشابه به دو شکل عمل

با مبدأ فیض اگــر تــرا هست حساب
فارغ کندت ز ننگ تعلیم کتاب
		
فرق است میان کسب و وجدان چندان
8
کز دانش آدمی و ادراک دواب».
		
از جمله آگاهیهای سودمندی که در شرح حال او داریم و در
مقدمۀ کتاب رباعیات او بدان اشاره نشده ،اشارتی است که
عبدالباقی نهاوندی شاعر و ّ
مورخ ،در دیباچۀ رباعیات محوی
همدانی آورده است .در آنجا  میخوانیم[« :محوی همدانی]
ّ
مدت چهار سال در مکۀ معظمه و حجاز ،به سوز و گداز بهسر
ّ
بُرد .در آن سفر ،به شرف صحبت عالمۀ زمان موالنا مؤمن
ّ
حسین یزدی ّ
مشرف شد و مدتی در مکۀ معظمه با یکدیگر
ّ
بهسر میبردند و خدام آخوندی به تکلیف ایشان به گفتن رباعی
9
عارفانه میل فرمودند و در آن فن ،یگانۀ زمان خود شدند».
محوی همدانی (متوفی  1016ق) از رباعیگویان مشهور
دورۀ صفوی است و حدود  530رباعی از او بهجا مانده است.
در این عصر ،عالوه بر او ،دو شاعر رباعیگوی دیگر میزیستند:
یکی سحابی استرآبادی (متوفی  1001ق) با حدود 6500
رباعی و دیگری مؤمن یزدی با حدود  900رباعی .رباعیات
سحابی هنوز به صورت انتقادی تصحیح و منتشر نشده است.
اما رباعیات مؤمن را فاضل ارجمند جناب حسین مسرت بر
مبنای  15دستنویس تصحیح کرده که مهمترین آنها ،دستنویس
کتابخانۀ مجلس با  658رباعی ،دستنویس موزۀ بریتانیا با 628
رباعی ،دستنویس کاخ گلستان با  614رباعی و دستنویس
ً
فیضیۀ قم با  580رباعی است .از درهمکرد این نسخهها ،جمعا
ّ
مصحح محترم افتاده است .مؤمن یزدی،
 879رباعی به دست
محوی همدانی و سحابی استرآبادی ،بهرغم کثرت رباعیاتشان
جزو رباعیسرایان طراز اول تاریخ رباعی پارسی بهشمار
نمیآیند .اما در زمانۀ خود ،از سرآمدان این عرصه بودند.
تصحیح رباعیات او را جناب ّ
مسرت با وسواسی مثالزدنی به
انجام رسانیده و مرجعی ارجمند در شناخت رباعیات عصر
صفوی به دست داده است .نشانی دقیق هر رباعی در نسخههای
مورد استفاده ،ذیل همان رباعی ذکر شده و نسخهبدلها نیز با
دقت تمام در پانویس صفحات آمده است.
      8همانجا ،ج  4577 ،6ـ ( 4578با چند اصالح)
ُ 9
جنگ رباعی ،ص 639
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شده است.
ـ در رباعی شمارۀ  259که در هجو فردی به نام «کاغذی»
است ،بیت دوم را اینگونه رقم زدهاند« :افتاد به می دل من و گشت
خراب /چون کاغذ کهنهای که در آب افتد»؛ در حالی که ضبط
اکثر نسخهها (جز یک نسخه) چنین است« :افتاد به می کاغذی
و گشت خراب» .و تمام لطف رباعی که بازی با نام فرد مورد نظر
بوده ،از دست رفته است .مؤمن ،رباعی دیگری در هجو همین
فرد دارد (شمارۀ « :)806روی مه کاغذی ندارد تابی».
ـ این بیاعتنایی به نقل درست اکثریت نسخهها ،چند جای
دیگر هم دیده میشود .در رباعی شمارۀ « :305هجرت دل و
جان به یک شرر میسوزد »...مصراع سوم طبق ضبط هشت
ُ
نسخه از نه نسخۀ مورد استفاده چنین است« :در نامه اگر رقم
قصۀ هجر» ،ولی ضبط ّ
کنم ّ
«قصۀ شوق» را انتخاب کردهاند.
این ضبط ،بیمعنی یا بیمناسبت نیست ،ولی ّ
«قصۀ هجر»
عالوه بر اجماع دستنویسها ،از حمایت معنوی مصراع
نخست هم بهرهمند است.
ـ در رباعی شمارۀ  ،327مصراع چهارم را چنین ضبط
کردهاند« :در کارگه خدایی اسباب نماند» ،در حالی که اکثر
نسخهها «در کارگه خدای» دارند و درستش هم همین است.
ـ رباعی شمارۀ  588در ستایش قناعت و ّ
مذمت سفر هند
است:
حرصم نکشد به هند ،من مور نیم
سیمرغم و گوشهگیر ،عصفور نیم
		
چشم کرم از خدای عالـــم دارم
محتاج به کدخدای الهور نیــم
		
پنج نسخه از هفت نسخه به جای «خدای عالم»« ،خدای اکبر»
دارند که از هر جهت بر متن ّ
مرجح است و عالوه بر صفت
خداوند ،ایهامی هم به نام «اکبر پادشاه» شاه هند دارد.
ـ در رباعی شمارۀ « :743یک لطف نکرد یار دربارۀ من/
ً
یک بار نگفت یار آواره من» .تقریبا همه نسخهها چنین است:
«یک بار نگفت :یاد آواره من!» و علت بیتوجهی به ضبط
درست را متوجه نشدم.
ـ در رباعی زیر (شمارۀ :)335
مؤمن در خندههـــای بیهوده ببنــد
		 بر خویش و بر اطوار بد خویش بخند

از دیده ببار اشک خونین چندی
ّ
کفارۀ خندهها که کردی یک چند
		
به نظر میرسد که در مصراع دوم «مخند» درست باشد نه
«بخند» .ضبط دو نسخه از سه نسخهای که این رباعی را دارند،
«مخند» است .نظر شاعر این است که روزگار خنده به پایان
رسیده و باید گریست« .بخند» عکس منظور شاعر را میرساند.
ً
ـ ذکر شب و روز ،ورد ِ پیوستم نیست (شمارۀ  .)185ظاهرا
درستش چنین است :ذکر شب و روز و ورد ِ پیوستم نیست.
ـ در رباعی شمارۀ  ،791ترکیب درست «جمعی شعرا» را
ّ
که در جمیع نسخهها هست ،کنار زده و به اتکای سفینۀ خوشگو
ً
آن را به «جمع شعرا» تغییر دادهاند که احتماال در آن کتاب هم
ّ
مصحح است.
تغییر یافتۀ
*      *    *
کتاب ،مقدمهای در شناخت دوران زندگی و احوال و افکار
مؤمن یزدی دارد و کتابشناسی مؤمن حسین یزدی از
ّ
مصحح
بخشهای قابل توجه آن است .در پیوستهای کتاب،
به گردآوری اشعار منسوب و سرگردان پرداخته است .اغلب
رباعیات گردآمده در این بخش ،از شاعران قدیم است و آقای
مسرت کار درستی کرده که آنها را داخل متن نیاورده است؛ از
جمله چند رباعی زیر که گویندگان آنها را یافتیم:
ـ ای شمع چنین که دامن تر داری /در نزهة المجالس به نام
10
خطیر ابوزید جرفادقانی است.
ـ نازار دلی را که تو جانش باشی /از شرفالدین شفروه
11
شاعر قرن ششم هجری است.
ـ ایدل همه اسباب جهان خواسته گیر /رباعی را یاراحمد
12
رشیدی (م  876ق) به اسم خیام آورده است.
ـ ما را به رهش روی نیازست امشب /از فکری مشهدی
13
است.
ّ
البته در متن کتاب دو رباعی هست که متعلق به شاعران قبل
از مؤمن است و سزاوار بود آنها را در همین بخش میآوردند:
ـ بخشای بر آنکه بخت یارش نبود (ش  )399که به نقل از
کشکول شیخ بهایی در متن جای گرفته ،و حمدالله مستوفی به

جستار

رباعیات مؤمن یزدی
سید علی میرافضلی

جستار

پرورانده است:
این چشم بجز گریه نباشد کارش
		 ویــــن جسم بجز داغ نباشد یارش
ای آنکه ز منزلم نشان مـــیپُرسی
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آغشته به خون است در و دیوارش.
		

اسم سهروردی نقل کرده است.
ـ من بندۀ آنم که دلی برباید (ش  )428که از خیر البیان نقل
15
شده ،و در اصل از سعدی است.
بخش دیگر پیوست ،به «گزارش اشعار» اختصاص دارد.
بیشتر یادداشتهای این بخش ،مربوط به شأن نزول رباعیات
و مبحث رباعیات سرگردان است؛ یعنی رباعیاتی که میان
مؤمن و دیگران مشترک است .چند فقره از رباعیات مؤمن در
منابع متأخر به نام شیخ ابوسعید ابوالخیر ( 357ـ  440ق) آمده
و مرحوم سعید نفیسی آنها را داخل کتاب سخنان منظوم
ابوسعید ابوالخیر کرده است:
ـ مستغرق نیل معصیت جامۀ ما (ش )29
ـ گر آدم اگر ملک ،وگر ماه و خور است (ش )82
ـ در کشور عشق ،جای آسایش نیست (ش )184
ـ من کیستم؟ از قید دو عالم فردی (ش )809
ـ جان چیست؟ غم و درد و بال را هدفی  (ش 16)849
همانگونه که در جای دیگری گفتهام ،بخشی از رباعیاتی
که به اسم ابوسعید ابوالخیر شهرت یافته ،از شاعران دورۀ
صفوی است .این رباعیات از زبانی تازه و فضایی نزدیک به
دوران ما برخوردارند و سهم شاعران این دوره را در رونق
رباعیات منسوب به ابوسعید بین مخاطبان امروزی نباید نادیده
17
گرفت.
رباعی زیر (شمارۀ :)523
ای باد صبا ببوس خاک گذرش
وآن گاه ز محنتزدگان ده خبرش

دانی که نشان کوچۀ جانان چیست؟
آغشته به خون ماست دیوار و درش
		
14

حجم زیادی از رباعیات مؤمن را رباعیاتی تشکیل میدهد
که شاعر در ّ
مذمت شاعران همعصر یا ستایش از شعر خود
سروده و در موضوع معارضه و مفاخره ،تا حدودی راه افراط
پیموده است .یعنی بخش مهمی از اوقات شاعری مؤمن ،صرف
کلنجار رفتن با جماعت شاعر شده است:
جمعی شعرا به زعم خود شیر همه
روبـــاه ولی به وقت نخجیر همه
		
یک معنی بیگانه نیارنـــد به کف
هستند سگان آشناگیر همـــــه!
		
شکایت از روزگار و نامرادی بخت و اعتراض به وضع موجود
و ستایش باد ه و محتوم بودن مرگ و مذمت اهل ریا یکی دیگر
از موضوعات پُربسامد در رباعیات مؤمن است و او را در این
وادی باید از پیروان راستین خیام بهشما ر آورد:
لبریز ز بادۀ ساغــــر ُ
ج ّهال است
پیمـــانۀ ما ز ّ
غصه ماالمال است
		
اوضاع جهان اگر بدین منوال است
		 نیک است که رسم عمر استعجال است!
ویرانـــۀ دل را ز می آبــــاد کنید
هرجا که کشید می ،ز ما یاد کنیــد
		
چون خاک شویم ،بر سر تربـت ما
جامی بزنید و روح ما شاد کنیـــد
		
در رباعیات مؤمن طنز دلچسبی وجود دارد که میتوانآن را
«طنز زیرپوستی» نامید و از شیوههای خاص طنزآفرینی مردم
یزد است .در رباعی زیر ،به طرز زیرکانهای از رواج باز
بیهنران سخن میگوید:
علمم همه جهل و شیوهام بوجهلی است
		 کارم نه به اگره است و نه با دهلی است
هرجا هستم ،رواج بازار من است
من بیهنرم ،متاع من نا اهلی است!
		

در بعضی منابع به نام محوی همدانی آمده ،18ولی این
انتساب پایه و پشتوانۀ محکمی ندارد .میرعینعلی جربادقانی،
از شاعران همعصر مؤمن و محوی ،این مضمون را چنین
 )14تاریخ گزیده ،ص  669ـ 670
 )15کلیات سعدی ،ص 673

 )16سخنان منظوم ابوسعید ابوالخیر ،به ترتیب ،ص  .95 ،91 ،20 ،11 ،4رباعی چهارم
را تقی اوحدی به نام کلبی بیگ ذوالقدر آورده و گفتار مؤلف ،حکایت از
شناخت دقیق او دارد (رک .عرفات العاشقین ،ج  ،6ص .)3620
« )17ابوسعید ابوالخیر و رباعیات دورۀ صفوی» ،معارف ،دورۀ  ،15ش ،3

آذر ـ اسفند  ،1377ص  65ـ42
ُ )18
جنگ رباعی ،ص 687

    19همانجا ،ص  .723در مورد او بنگرید :تذکرۀ نصرآبادی ،ج  ،1ص 362
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و در همین موضوع ،رباعی زیر هم قابل توجه است:
ای سنگدل! از چه نرم چون موم شدی
ظالم بودی ،چه شد که مظلوم شدی؟
		
از خوان فلک ،بیهنران محظوظند
تقصیر تو چیست؟ از چه محروم شدی؟!
		
یا در رباعی زیر ،اصطالح «مردم معتبر» را خیلی رندانه به کار
بُرده است:
ّ
عزت مطلب دال که خوارت نکند
تحصیل وقار ،بی وقارت نکند
		
با مردم معتبر گهی میگردی!
ناگاه خلل در اعتبارت نکند؟
		
یا در رباعی زیر ،طعن و تعریضی که در عبارت «رستم دستان»
هست ،بسیار ظریف و طنزآلود است:
شمع همه بزم و نخل هر بستانی
گه طعمه بنگیان ،گه از مستانی
		
از هیچ مصاف بر نمیتابی روی
نازم جگرت که رستم دستانی!
		
*     *      *
در متن کتاب ،چند غلط تایپی به چشم من خورد که اینجا
ذکر میکنم« :زهری که از» (ش  /)119درست« :زهری که ز»؛
«بی نظم و نظم من» (ش  /)123درست« :بی نظمم و نظم
من»؛ «شعل» (ش  /)453درست« :شغل»؛ «نتابد از» (ش
« /)533نتابد ار»؛ «عبت» (ش « /)587عبث»؛ «گویی» (ش
« /)846کویی»؛ «طی من نکنم» (ش « /)859طی مینکنم»؛
«گر کردۀ این کار ،اعادت نکنی» (ش « /)868گر کردهای.»...
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